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Vivteni
Jen la nuntempa sopiro 

de ĉiu kaj ĉio en nia 
krizepoko vivanta. Viv- 
teni ĝis la fino de la te- 
rura financa kaj ekono- 
mia krizo ! Transiri tiun 
malfeliĉan tempon por 
finfine atingi pli facilan !

Kaj per ĉiuj rimedoj 
ĉiu provas elteni, vivteni.

Ankaŭ nia nepra ga- 
zeto Katolika Vivo, bal- 
daŭ unujara, devas suk- 
cese transiri la krizon.

Gi devas, pli ol iu ajn alia entrepreno, plu- 
vivi la nunan inalfacilan tempon, ĉar ĝi est- 
as promesriĉa ĝermo por la estonto. Gi ja 
estas la sola gazeto, kiu praktike uzas Es- 
peranton je la servo de la Katolika Eklezio. 
Se ĝi ne ekzistus, oni devus ĝin fondi. Fe- 
liĉe ĝi ekzistas. Kaj ni do devas al ĝi hav- 

.. ia vivnmeu i-;. hiai.‘ŭin.oj le u ia  
-redo, de nia socu, kapablas 2!ĉiuŭnaci eĉ 

sian necesajon por finance subtcni siajn klas- 
batalajn aŭ sendiajn gazetojn. Kaj ni, kato- 
likoj, estu almenaŭ samgrade oferemaj. Pri 
tio, dubo ne estas ebla.

Ni ne almozpetas. Tute n e! Ni nur petas 
ĉiujn katolikajn esperantistojn, — kaj ili est- 
as sufiĉe nombraj, subteni sian gazeton per 
abono, per anoncoj, per aĉeto de libroj, per 
varbado ĉe amikoj. Sed neniu devas foresti 
de tiu grandskala financa subteno. Ĝar ni 
volas vivteni.

Vi bezonas materian panon. Pensu vi an- 
kaŭ — por vi mem kaj aliaj — pri la spirita 
pano, pri la anima rekuraĝigo al vi duse- 
majne donata de via gazeto. Ainbaŭ estas 
nepraj, ĉar homo estas korpo kaj animo. 
Duomgu I,, la monon, por ke vi povu havi 
porcion de ambaŭ panoj.

Kaj kune ni vivtenos. Kaj ni sukcese post- 
vivos la nuntempan krizon.

Gkorges Ramiioux, bresbitero. 
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Familia Libreto

DISTINGOJ

Pastro Georges Ramboux jus estis elektita 
membro de la Eranca Komitato por la Eŭ- 
karistiaj naciaj kongresoj kaj ankaŭ membro 
de la Nacia Koinitato por la Marianaj Kon- 
gresoj Erancaj. Tiuj antbaŭ komitatoj liavas 
grandan intluon en la katolika vivo de Eranc- 
ujo. Ni tutkore gratulas nian sindt^i^man 
kaj talentulan direktoron pro tiuj honorsign- 
oj, esprimante la deziron, ke tiu nova aktiv- 
eco ne konduku Pastron Ramboux for de 
nia movado kaj ne malebligu al li la pri- 
zorgon de Katolika Vivo.

JilCiHre n i povas. sciigi, ke nia ŝatata re- 
daktorfl-koiespondanto en Pollandn. niakogp 
Antoni. Troszvnski, e » tos. j a j q  d ecem h ro ^  
presbiterigota en la katedralo d« felp lin , 
—laln sincerajtt gratulojn kai Autkorain bon- 
dezirojiK

Kongreso de la P a e a kigo de Germanaj Katolikoj
Grava parolado de Msro Schreiber, episkopo de Berlin.

Manifesto por maiarniado subskribita de 17 germanaj episkopoj.
La Paca l-igo de Germanaj Katolikoj okaz- 

igis en Berlin sian 8-an kongreson la 7-10 
novembro. Pro la proksima Malarmada Kon- 
ferenco dt Genĉve la temo estis: « Ligo de 
Nacioj, Malarmado, Sekureco ».

La Paca Ligo de Gennanaj Katolikoj estas 
fondita en oktobro 1919 en Miinchen. Tiam 
ĝi estis la germana sekcio de la Mondpac- 
ligo Kruco Blanka. Ĝia unua prezidanto est- 
is Josef Karl, tiam redaktoro de la Germana 
Eklezia Gazeto, Deutsche Kirchenzeilung, 
kiu ankaŭ kiel unua dissendis post la milito 
alvokon por refondo de la Esperanto-gazeto 
Kspero Kotoiika. Dua prezidanto estis Pastro 
Magnus Jocham, kiu dum In milito verkis la 
libron « Ni kristanoj kaj la papa paca pro- 
gramo » ; j *u libro estis konliskita de la ger-
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pledado e la potenca Deputito Erioe.. 
en la parl Aiento ĝi denove fariĝis libera po. 
disvendadb. Pastro Jocham bedaŭrinde morlis 
en 1923. Tria prczidanto estis Prolesoro Max 
Mielert, tiam redaktoro de la katolika Espe- 
ranto-gazeto fflanka Kruco. Oni do vidas, 
kiom la katolikaj esperantistoj iniciatis la 
germanan katolikan pacan movadon. La spi- 
ritaj gvidantoj fariĝis baldaŭ Pastro Erancis- 
cus Maria Stratman, O. P., kiu en 1914, aper- 
igis sian bonegan libron « Tutmonda Ekle- 
zio kaj Tutmonda Paco » (jam tradukitan en 
4 lingvojn) kaj Pastro Jochain, kiu ia bedauf- 
inde tro frue mortis. Nunteinpe la Paca Ligo 
de Germanaj Katolikoj estas forte organizita 
Prezidanto estas D-ro Gunst, urbestro de 
Hiisten en Vestfalio, vicprezidanto estas Pastro 
Stratman, O. P., ĝenerala sekretario S-ro 
Paulus Lenz. Al la koniitato apartenas par- 
lainentanoj, gvidantoj de junularaj kaj ins- 
truistaj asocioj ktp., ekz. Instruisto Brock- 
mann, membro de la Reichstag; D-ro H. 
Krone, membro de la Reichstag; Prof. Anz; 
D-ro N. Elilen ; D-ro Eranz Miiller; D-ro W. 
Solzbacher; Instruisto H, Kolvenbacli ; Par- 
lamentanino Klara Siebert; Profesorino E. 
Hocks; Sekretario Georg Wagner, k.a

La unuan ĉefparoladon faris Msro D-ro 
Christian Schreiber, efnskopo de Beriin. 
Matene li jam estis celebrinta solenan meson 
por paco en la Preĝejo je la Memoro de la 
Paco, dum kiu Kanoniko Msro Licktenberg 
estis predikinta. Jen la ĉefa enhavo de la 
parolado de Episkopo Schreiber:

Povas ekzisti justa milito, nome tia milito, 
kiu estas defendo de Stato kontraŭ maljusta 
atako de eksteraj malamikoj. Tia milito est- 
as morale permesata, eĉ socia-etika devo. 
En tiu senco oni honoras la soldatojn mort- 
intajn en la milito. Sed ĉiu, eĉ la plej justa 
milito sekvigas tiom da morala kaj materia 
mizero, ke estas devo de ĉiuj homoj, klo- 
podi por la realigo de la paco inter la naci- 
oj. Bedaŭrinde eksterordinaraj malhelpoj 
kontraŭstaras la atingon de tiu celo. Ni en 
tio pensas pri certaj punktoj de la packon- 
trakto de Versailles, kiuj ne lasas realiĝi pac- 
igon de Eŭropo laŭ la spertoj de la plej 
lastaj dek jaroj. Ni atentingas pri la milit- 
armado, kiu, ju pli ĝi estas konservata kaj 
daŭrigata, des pli signifas daŭran kaj kresk- 
antan maltrankviligon de la popoloj kaj mi- 
nacon al la mondpaco. Rilate al la kulpo je 
la milito cstas tempo, por fari sub la pas- 
intecon la grandan strekon de la forgeso

kaj pardono. Kontraŭe la spirito de la inter- 
komkreniĝo, de la repacigo, de la paco dev- 
as venki. Tio signifas rekonon de la nepra 
egalrajteco de ĉiuj nacioj, ankaŭ de la ger- 
mana, samtempa ĝenerala malamiado kaj 
pliperfektigo de la Ligo de Nacioj al efika 
potenca organo de la sekureco por ĉiu ŝtato 
kaj la paco inter la nacioj, Ĝu, rigardante 
la mizeron en Eŭropo kaj la tuta mondo, ne 
estas necese, per ĉiuj fortoj labori por la 
vera paco, eĉ se tio kostas kelkajn oferojn, 
speciale por interkomkrenigo kaj interpacigo 
de Germanujo kaj Erancujo kaj ankaŭ tion 
mi ahhinas plenkonscie, de Germanujo 
kaj Polujo ? La plej forta sekureco de la 
nacioj ne konsistas en fortikajoj kaj milit- 
Sipoj, sed en la paca spirito tlc,\ ln liomoj
1 • . .  • •

Patro Stratmann, O. P„ 
Vicprezidanto de la Paca Ligo Je Gennnnnj Katolikoj.

Salntis la kongreson el Francujo, Belgujo, 
Nederlando, Polujo kaj Ameriko.

La duan ĉefparoladon faris Pastro Fran- 
ciscus Maria Slatinann. O, P., pri « Katolik 
ismo kaj militismo ». Li diris, ke la militista 
sistemo estas troigo de la signifo de la ar- 
meo, kiu anstataŭ servi, volas regi. Eine la 
militismo fariĝis instrumento tle ekonomiaj 
interesoj, speciale de la armada kapitalismo. 
La fabrikantoj de armiloj faras sian propian 
politikon, kiu ne nur ne servas, sed kontraŭ- 
as la komunan bonlarton. Katolikismo ne 
povas paciĝi kun militismo. Germatuijo pov- 
os gajni nemortontan gloron en la historio, 
se ĝi faras el la devigita malarmado mem- 
volan senarmecon, se ĝi formctas ĉiun ideon 
je nova armado kaj se ĝi la ŝancon por 
malarmado, kiu nun ekzistas, ne mortigas 
por ĉiam per nova armada politiko.

Ĝefsekrctario Paulus Lenz paroladis pri 
« nova heroeco », montrante, ke ekzistas pli 
alta heroeco ol tiu de la hombuĉado en la

milito kaj ke ankaŭ senmilita mondo ne mal- 
havus kaj ne povus malhavi kristanan hero 
econ en la servo de la proksimuloj.

Privatdocento D-ro Kunz (W'ien) pritraktis 
la temon « Ligo de Nacioj kaj Malarmado », 
atentigante pri la eksterordinara graveco de 
la venonta en Ĝenevo Malarmada Konfe- 
renco. La publika opinio en ĉiuj landoj dev- 
as devigi la diplomatojn al energia malarm- 
ado. Sen antaŭa interkompreniĝo inter Eranc- 
ujo kaj Germanujo la konferenco ne povos 
sukcesi.

D-ro Schar/>, ĉefredaktoro de la Khein- 
Mainische Voikszeitung en Eraukfilrt, pa- 
roladis pri « sekurcco ». Oni estis intencinta 
doni tiun paroladon al famkonata Iranca 
katolika profesoro, sed tiu bedaŭrinde ne 
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speciale ta jt..mcan spiritostaton rilate al 
malarmado kaj sekureco, montrante, ke nur 
nova lirmostara ordo de la reciproknj inter- 
rilatoj inter Erancujo kaj Germanujo , povns 
certigi veran pacon.

Inter la salutparoladbj de eksterlandaj gast- 
oj estis precipe grava tiu de D-ro Hrors, di- 
rektoro de la Katolika Agado en Polujo, kiu 
alportis specialajn salutojn kaj bondezirojn 
de Kardinalo Hlond, ĉefepiskopo de Poznnn 
kaj priinato de Polujo. En la memorhalo 
por la militf.ilintoj okazis soleno, en kiu Cef- 
sekretario Pauius Lenz faris la pnroladon. 
Oni tien metis llorkronon en la papnj kolor- 
oj kun la subskribo Pax Christi in Kegno 
Christi. Ankaŭ la eksterlandaj delegitoj met- 
is florkronojn kun rubaudoj en siaj naciaj 
koloroj.

Krome okazis ĝenerala kunveno de la 
Paca Ligo, kelkaj komitataj kunsidoj knj 
speciala kunveno de la esperantistoj.

Ĝe la lino oni decidis, mcti florkronon je 
la tombo de la granda Papo de la Paco, 
Benedikto XV-a, en Romo, kaj oni akceptis 
jenan manifeston />or ia tnalarinado. Gi 
estas iniciatita ile Msro Schreiber, epiikopo 
de Berlin, kaj jĵim portas la subskribojn ile 
16 aliaj episkop.flj, inUjr ili de Kardinalo 
Bertram, prczidapui 4q la episkopa koiile- 
renco de Eul d«. iM tiU  lck sto :

Mau^esH f>or inalarmado

Ni staras kMfaft ftonferenco, kies rczulto 
eble por loni)a ternpc decidos pri la sorto 
de Eŭropo : '1M Sff|J.iAnada Konferenco ile 
Ĝenevo. Ĝu B* |̂DHIistaii<)j kaj katolikoj, 
rajtas senagk VMfcAMiii la aferojn aŭ ĉti ui 
rajtas permt*W^^'te aliaj rondoj, agadi por 
la sukceso de WMŬV.i rmadklopndoj ? Ĝn ne 
ankaŭ ni k: 4 tibrtAai’  ni ilevas levi niajn voĉ- 
ojn kontran TkATefMttv militdnnĝero, kiti per 
armadoj 110 nit,,* ftMlpligrandigata, sed pli- 
grandigata ?

Niaj estrfl, btpapo*. ne silentis. Tiel ankaŭ 
ni ne volak slltettt» 'fcaj memorigi sin same 
kiel Ia registarajn ilelegitojn en Genevo pri 
tio, kio el la observejo de R01110 almenaŭ 
por iinu kvarono de la hotnaro estas ilirita 
pri la tasko, kiu kuŝas antaŭ 111. r'n la jaio 
1899 Papo Leono Xlll-a skribis : « 1 nio est- 
as tiel grava kiel forigi de Eŭrop. a milit- 
danĝeron, kaj ĉio, kio estas tiucele farata, 
devas esti rigardata kiel kopodo por la ko- 
muna bono. » Enirante la z5-an jaron de sia 
papeco, la sama papo alvokis la niondon
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Bandoj de sovetaj senhejmaj infanoj
Gazetoj el Ryga publikigas, ke en Moskvo 

aperis denove grandaj bandoj da malsataj, 
mizeraj infanoj, kiuj grandparte ne posedas 
hejmon. Dum somero kaj aŭtuno ili restadas 
sur kampoj kaj en arbaroj, dumvintre ili sin 
kaŝas pro frosto kaj malsato en urbojn. Tie 
ili serĉas « loĝejon » en forlasitaj domaĉoj, 
barakoj, urbaj magazenoj por akvotuboj ktp. 
Ili vivas per ŝtelado, superfaloj kaj rabado. 
Nunjare aperis la « Bezprizorni » (tiel oni 
nomas ilin) en tiom granda aro, ke la Mos- 
kvsj polickomisaroj devis okazigi pro tiu 
« turmento » specialan konferencon. Laŭ la 
soveta gazeto Pravda, la nombro de tiuj 
nomadoj estas ĉi-jare 3o.ooo, t. e. dufoje pli- 
multe ol pasintjare Inter ili troviĝas 10.000 
knabinoj. Estas certe, ke dum novembro pli- 
grandiĝos ĉi tiu nombro almenaŭ dufoje. 
Car neeble estas forigi la infanaron el la 
tuta urbo, oni decidis purigi almenaŭ la an- 
taŭurbon, kie la eksterlandanoj havos mal- 
pli da okazo ekvidi la almozulajn hordojn 
de la « soveta paradizo ».

Ui ne fidas al la pola ioĝantaro
Ĉar la bolŝevoj konvinkiĝis fine, ke ili ne 

sukcesos akiri por siaj « ideoj » la polan 
loĝantaron, kiu loĝas apud la polo-soveta 
laudliino, ili komcncis lasttempe koloniigi la 
regionojn ĉirkaŭe de Dzisna, Lohojsk, Zas- 
lavvie, per komunistaj koloniistoj el centra 
Rusujo. Gisnune oni sendis proksimume 
toooo koloniistojn.

Propagando de ia sovetaj sendiuloj
La holanda Katholieke Wereld Post ricev- 

is sciigon el Moskvo, laŭ kiu la soveta ŝtata 
eldonejo preparis novan lernolibron por sen- 
diuloj, direktitan speciale kontraŭ la Papo 
kaj Vatikano. La lernolibro estas eldonota 
samtempe en ĉiuj lingvoj eŭropaj kaj dis- 
ĵetota po centmiloj da ekzempleroj en ĉiuj 
landoj de Eŭropo kaj Ameriko kun speciala 
konsidero de la lerneja junularo de tiuj 
landoj.
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Arta noto

En la franciskana kaj paroha preĝejo 
Sankta-Gabrielo en Munheno (Germanujo). 
tre granda mozaika pentraĵo estis inaŭgurita 
de Kanoniko D-ro Hartig, okaze de la festo 
de Kristo-Reĝo.

La ikono montras Kriston sidantan sur 
trono, ĉirkaŭata de ses Svebantaj adorantaj

Nova mozaika artvekko en MCnchen

anĝeloj. Sub la trono estas la sankta urbo, 
la ĉiela Jerusalemo. La majstro de la bela 
artverko estas Profesoro Josefo Eberz.

La grandioza mozaiko kovras areon de 
188 kv. in La Krist-figuro estas 6 1/2 m. 
alta, la sola kapo de Kristo 1 1/2 m. alta. 
Preskaŭ 4 m. la anĝeloj estas grandaj. Ĉiu- 
flanke de la absido Mario kaj Gabrielo trov- 
iĝas; ambaŭ estas preskaŭ 6 m. altaj. Prok- 
simume du milionoj da ŝtonetoj estis kun- 
metitaj.

Jen Munheno akceptis novan artverkon.
Frangoot Dotii, O. F. M.

Eho de la Papaj paroloj
en la Franca Parlaniento

LastteC ve la franca parlamento malfermis

VI v o  = = = = = = = = =

La Katolika Eklezio 
en Koreo

Regiona Koncilio okazis de la 14 ĝis 25 
septembro lasta en Sehul, sub la prezido de 
Msro Mooney, titola ĉefepiskopo dTrenopolis, 
apostola delegito en Japanujo. Ĉeestis unu 
ĉefepiskopo, tri episkopoj, apostolaj vikarioj, 
kaj du apostolaj prefektoj ; ankaŭ trideko da 
misiistoj kaj indiĝenaj presbiteroj.

Tiuokaze la Gazet-Agentejo « Fides » pu- 
blikigas jenan statistikon pri la nuna stato 
de la Katolika Eklezio en Koreo.

Aposto/a Vikariejo de Seul, komisiita al 
la Pariza Societo por Eksterlandaj Misioj de 
post i83l.

Suma enloĝantaro : 7451.565 homoj, el kiuj 
estas 52.949 katolikoj.

La 27 francaj misiistoj, kiuj tie misias, 
estas helpataj de 43 koreaj pastroj kaj de 
t28 religiulinoj de Sankta-Paŭlo el Chartres 
(11 francaj kaj 117 koreaj).

Tiu vikariejo enkalkulas 113 preĝejojn.

Apostola Vikariejo de Taiku, komisiita al 
la sama misi-societo. Starigita en 1911.

Enloĝantaro: 7.735.104 homoj, el kiuj estas 
37455 katolikoj.

Estas 20 francaj misiistoj, 28 koreaj pastr- 
oj kaj 6 religiulinoj.

La vikariejo enhavas 106 preĝejojn.

A fostola Vikariejo de Uensan, komisiita 
al Germanaj Benediktanoj de Sankt-Ottilien 
(Bavarujo). Starigita en 1920.

Enloĝantaro: 2.200.000 hornoj, el kiuj 3.5g5 
katolikoj. La 17 Benediktanaj pastroj, kiuj 
tie deĵoras, estas helpataj de 26 fratoj (el 
kiuj 6 koreaj) kaj 32 religiulinoj Benedikt- 
anaj. Estas 11 preĝejoj en la vikariejo.

Apostola Prefektejo de Hf>yeng- Yang, 
komisiita al Amerikaj Misiistoj el Maryknoll, 
de post 1927.

Enloĝantaro: 2.650.000 homoj, el kiuj 7.202 
katolikoj. 19 misiistoj, 2 fratoj kaj l3 religi- 
ulinoj el Maryknoll, 6 koreaj religiulinoj de 
Sankta-Paŭlo el Chartres. La prefektejo en- 
kalkulas 46 preĝejojn.
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EL LA VATIKANA URBO

Novaj taŭgaranĝoj
Lia Papa Moŝto inaŭguris, dimanĉon i5 

novembro, la novajn ejojn kaj la novajn la- 
borojn de la arhivoj kaj de la Vatikana Bi- 
blioteko.

La vizito komencis per la apartemento de 
la prefekto de la Vatikana Biblioteko, kuŝ- 
anta ĉe la unua etaĝo de la Borgia-palaco. 
De tie la Papo iris al la galerioj la plej alt- 
aj de la Arhivoj, kie la lignaj traboj estis 
anstataŭataj per subferaĵo, tiel por certigi 
pli grandan firmecon al la tegmento, kiel 
asekuro kontraŭ incendidanĝeroj.

Pio XI-a poste eniris la Vatikanan Biblio- 
tekon. Memortabulo estis fiksata ĉe la fundo 
de la galerio por rakonti la diversajn des- 
tinojn de tiu loko laŭ la volo de la sinsekvai 
Papoj dum la jarcentoj.

Poste Lia Papa Moŝto vizitis la presejon, 
la geografian ĉambregon kaj salonon, kie 
estos lokataj la Vatikanaj medaloj.

Fine Pio XI-a malsupreniris en la korton 
de la Belvidejo por inaŭguri la statuton de 
la Saĝeco, pri kiu ni jam raportis en antaŭa 
letero.

Msro Mercati, prefekto, Msro Tisserant, 
pro-prefekto de la Vatikana Biblioteko, kaj 
la guberniestro de la Vatikana Urbo akom- 
panis la Sanktan-Patron dum lia longdaŭra 
vizito.

Renovlgo

La laboroj por renovigi la konsistorian 
ĉambregon aktive daŭras. La nova pavimo 
estas preskaŭ elfinita. Oni instalas novan 
lumigsistemon tute modernan. La grandaj 
pentraĵoj, kiuj ornamis la murojn, estis for- 
portitaj. Ili estos anstataŭataj per tapetta- 
piŝoj, kiuj ĝis nun estas konservataj en aliaj 
ĉambroj de la Vatikano aŭ en Romaj bazi- 
likoj. La granda ebura krucifikso, kiu kuŝis 
ĉe la fundo de la ĉambrego, kontraŭ la papa 
trono, estos ankaŭ anstataŭata per tapetta- 
piŝo, kiu reprezentos la Ktucumon.

Petrano.

La kstolika gazetaro kaj la niu

La franca semajna organo La Jeune-Ke- 
f>ubligue, el Parizo, represis, en sia numero 
de la l3 novembro, la pacan manifeston de 
la Gerinanaj Katolikoj, laŭ Katolika Vivo, 
malgraŭ ke la redakcio tute nekompreneble 
forgesis mencii la fonton.

Pola gazeto Pomocniczy Jezyk Ŝwiatowy  
represis, en sia novembra numero, artikolon 
el K. V .: Kio estas milito, de Karl Kull- 
rnann.

Kongreso de la Paca kigo
(  Daŭrigo.)

katolikan per la vortoj : « Malfeliĉaj opinioj, 
kiuj starigas la materian potencon kiel plej 
alta leĝo: tial la ĉiam progresanta kaj sen- 
mezura pliigo de milita armado aŭ tiu arm- 
ata paco, kies pereigaj efikoj en multaj 
rilatoj egalas la plej malbonajn sekvojn de 
la milito.» En novembro de la militjaro 
1914 Papo Benedikto XV-a vokis en la « bu- 
ĉadon malhonorantan EŭrriPon » ; « Ekzistas 
aliaj vojoj kaj iloj. por ripari difektitajn 
rajtojn, ol la milito . Jz> la pentekosta festo 
de 1920 Papo Benedikto XV-a direktis al 
ĉiuj nacioj la adinonon, kc « ili forigu aŭ 
malpliigu la militŜarĝojn, kies grandegan 
premon la nacioj ne plth povas toleri.» Je 
Kristnasko de 1923 nia nuna papo glore reg- 
anta Pio XI-a en sia (^jkliko pri la Paco 
de Kristo en la Regno de Kristo atentigis 
pri la timo kontraŭ noii»j, *ĉ pli teruraj mi- 
litoj kaj pri la danĝertn^^nova inilitprepar- 
ado. Je pasintjara li diris al la
kardinala kunvenantaro ke ne povas kaj ne 
volas kredi, ke ekzistas nacio. kiu intencas 
fariĝi hommortiganto kaj per tio ankaŭ certe 
memmortiganto. »

Rememorante la teruran mondmiliton kaj 
rigardante la novan armadan ^renezrcon kaj 
la novan militdanĝeron, m taras konfeson je 
ia volo de niaj papoj al malarmado kaj paco 
kaj postulas de la respondeca Malarmada 
Konferenco fine videblan komencon de la 
inalannado kaj severan ĝeneralan kontrolon !

La paroladoj kaj rezultoj de la Berlina 
knngreso trovis grandan eĥon en la germana 
kaj eksterlanda gazetaro.

D-ro AViehelm Soezbacher.

novan krusitian periodon, k
unue priparolis la gravan demanuou pn 
nuntempa senlaboreco.

En la diskuto, S-ro Henriko Meck, deput- 
ito el la Malsupra Rejno, publike diris siau 
respektan kaj dankan homaĝon al Lia Papa 
Moŝto Pio XI a, kiu antaŭ ne longe adresis 
al la tuta mondo alvokon por efektiva kari- 
tato en la nuntempa krizo. La deputito citis 
kelkajn eltiraĵojn el la Papa encikliko.

G. O.

DIRBKCIO kaj R BD A K C IO  
10, R ue P e r g o U se  P A R IS -X V I  

Telefono : Paris-Passy o6-3o
La direktoro akceptas inerkrede kaj sabate 

de la 14-a ĝis la 18-a, kaj laŭ interkonsento.

A D M IN IST R A C IO  
10, Rue P erg o U a e  — P A R IS -A V I  

Poŝta ĉekkonto: Ranibouz Georges, Paris n’ 281.40

A BO N PR B Z O J :

Por Francujo kaj £iaj
jara duonjara kvaronjara

Kolonioj. . fr. fk. 3 0 . - 16,— 8 50
Por landoi kun rabata 

poŝttarifo . fr. fk. 35.— 18.50 9.75
Por aliaj landoj fr. f k. 40.— 21— 1 1 .-

La abonoj koinencas la i-an de ĉiu monato. 
ĉiu abonanto al Katolika Vivo ricevas ankaŭ la 

monatan revuon ilustritan Espero Katolika.
La abono daŭras, se ni ne ricevas kontraŭmendon, 

kaj sekve £i estas tuj repagota.

Onl abonas aŭ r e a b o n a s:
1- e Rekte al la administracio de la gazcto. ĉu per 

nia poŝtkonto (Rambouz Georges, Paris n° 281.40), 
ĉu per naciaj bankbiletoj aŭ bankĉekoj, pageblaj 
en Parizo, sendataj en registrigita letcro ; ankaŭ 
per internacia poŝtmandato.

La posedantoj de noŝtĉekkonto en la sekvantaj 
landoj : Aŭstrujo, Belgujo, ĉehoslovakujo, Danujo, 
Danzigo. Franca Okcidentafriko, Germanujo, Hun- 
garujo, Jugoslavujo, Lukseinburgo, Maroko. Neder- 
lando, Saarteritorio, Svedujo, Svisujo kaj Tunizio, 
povas pagi per internacia poŝtĉektransigilo al franca 
poŝtĉekkonto nia.

2- e Pere de la enlandaj abonejoj ĉi-sube menciit- 
aj, sammaniere aŭ per ilia poŝtkonto :
Por Anglujo', S-ro J. E. llookham, 45, Holmesdale

Road, en Teddington (Middlesex).
Por Aŭstrujo : S-ro Karl Dŭrschinid, Herrengasse 23,

Graz. Poŝtkonto n® 122.791.
Por Belgujo: S-ro Cĉsnr Vanbiervliet, Audenaer-

desteenvveg 100, Kortrijk. Poŝtkonto n* 2289.27. 
Por ĉeh oslovaku joS-ro Fr. Kozel, Trebizsklho 474,

Praha-Koŝire. Poŝtkonto n* 89.927.
Par Germanujo : S-ro J. Thomalla, Harsdoferstr. 7 k.

Magdeburg-W. Poŝtkonto n* 9.728.
Por Hispatiujo: Pastro Font Giralt, Seminario de

Santa Maria del Collell, Gerona-Banolas.
Por lrlando : S-ro II. McNiel Macauley, 1, Welling-

ton Quay, Dublin, C. 4.
Por Nedertando : Firmo W. van Eupen, Wal 2-a,

Eindhoven. Poŝtkonto n' ig.3i3.
Por Polujo: S-ro M. Janik, Ŝwierklany-Dolne (Ryb-

nik). Konto P. K. O. 30X779, Katowice.
Por Svislando'. S-ro Hans Finkel, Linsebŭhlstr. 40, 

Sankt-Gallen.

■  M sro Dubois de La Villerabel, ĉefepiskopo 
de Rouen (Francujo), ricevis la ordenon de 
Kavaliro de la Honor-Legio.
a  La novmandaj episkopoj Iasttempe kun- 
vems en Rouen (Francujo) por pristudi la 
ofganizan demandon de la Katolika Agado 
en sia eklezia provinco.
■  La Kolonia Ekspozicio en Parizo estis 
fermita per solena Te Deutn, dimanĉon 15 
novembro, en la preĝejo de la katolikaj mi- 
sioj. Kardinalo Verdier prezidis.
■  Ses mil katolikoj partoprenis en la Kon- 
greso Eparhia de Montauban (Francujo), di- 
rnanĉon 15 novembro, sub prezido de Lia 
Episkopa Moŝto Roques.

■  Inaŭgura meso por peti la lumhelpon de 
la Sankta-Spirito, okaze de la malfermo de 
la Parlamenta Kunsido, de la Tribunaloj, Fa- 
kultatoj kaj Altaj Lernejoj, estis celebrita, 
dimanĉon l5 novembro, en la katedralo de 
Parizo, en la ĉeesto de Kardinalo Verdier, 
multaj senatanoj kaj deputitoj, urbkonsilant- 
oj, juĝistoj kaj advokatoj, universitatanoj. La 
ministro por la Publika Instruado estis ri- 
prezentata de lia kabinet-ĉefo.
■  Dimanĉon 22 novembro la katolika Unu- 
iĝo de la poŝtoficistoj de Francujo ĉeestis 
sanktan meson en la katedralo Nia-Sinjorino 
en Parizo; samtempe okazis Diservo en la 
baziliko de la Plejsankta-Koro de Jesuo sur 
Montmartre por la ŝtataj oficistoj mortintaj. 
La ĉefministro kaj dek aliaj ministroj estis 
riprezentitaj en Montmartre, kaj la ministro 
de la poŝta servo en la katedralo.
H Spiritaj ekzercoj okazis, lastan semajnon, 
en la Vatikano. La predikoj estis faritaj en 
la kapelo de la Grafino Matildo. La Papo 
mem ĉeestis la spiritajn ekzercojn kaj mult- 
aj kardinaloj, prelatoj kaj oficistoj.
■  La jubileaj festoj de la l5-a jarcento de 
la Efesa Koncilio finiĝis per solenaĵoj orient- 
ritaj en Romo kaj en la abatejo de Grotta- 
ferrata.

■  La ĉiumonata meso porpaca en Parizo 
okazis, la 26 novembro, sub la prezido de 
Lia Episkopa Moŝto Crĉpin, helpanto de 
Kardinalo Verdier. Dom Chauvin predikis 
kaj la kantojn prizorgis la Cantoria.

■  Lastan semajnon okazis en Parizo la ĝe- 
nerala kunsido de la Gimnastika Federacio 
Katolika de Francujo. Tiu ĉi kalkulas nun 
2.65o aliĝintajn societojn. La raporto de la 
ĝenerala sekretario montris la progresadotl 
senĉesan de la katolika federacio gimnastika.

■  La solena kunsido por la malfermo de la 
kursoj en la Katolika Instituto de Parizo 
okazis, merkredon 25 novembro, sub la pre- 
zido de Kardinaloj Verdier kaj Binet, kaj en 
la ĉeesto de pli ol dudek ĉefepiskopoj kaj 
episkopoj. La kutiman paroladon diris Msro 
Baudrillart, rektoro. Kaj Lia ĉefepiskopa 
Moŝto Suhard ankaŭ paroladis poste.

■  La Gregoriana Universitato en Romo mal- 
fermis siajn kursojn. Pli ol 1.800 ekleziaj 
studentoj, el ĉiuj landoj de la mondo, frek- 
ventas la lecionojn de la Jezuitoj faratajn.

■  Ratolika Un«iĝo Teatra ĵus foudiĝis en 
Bruselo^

■  La kongreso de Kolumbio ĵus voĉdonis 
projekton de reformo de la konstitucio, laŭ 
kiu la eksprczidantoj de la respubliko kaj 
la ĉefepiskopoj estas rajte senatanoj.

Ni jam diris
ni denove diras

kaj rediras
ke nia nuna adreso estas :

KATO LIKA V IV O
10, Rue Pergol&se — PARIS-XVI
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Letero el Hungarujo EL ISLANDO Starigo de Altstuda 
Institnto Katolika en Londono

La Katolika Grand-Kunsido 
en Budapeŝto

La Landa Katolika Ligo, kiel en aliaj jar- 
oj, ĉi-jare ankaŭ aranĝis sian Grand-Kunsid- 
on en Budapeŝto pasintmonate.

Bedaŭrinde ia subpremaj cirkonstancoj ĉi 
tie ankaŭ vidiĝis, ĉar en ĝi pli malmultaj 
partoprenis, kiel en antaŭaj jaroj. Jus pro 
tio ĝoje ni laŭdas publike la ministojn, kiuj 
per aparta vagonaro venis por la dimanĉa 
kunsido.

Cetere en ĝi partoprenis : la edzino de la 
reganto de Hungarujo, Sinjorina Moŝto Mik- 
loŝ de Horthy; kun Lia Kardinala Moŝto 
D-ro Justiniano Seredi, hungara princpri- 
mato, la tuta hungara episkoparo ; provinci- 
aloj kaj monahestroj; kanonikoj; hungaraj 
princoj kaj princinoj ; la katolikaj ministroj, 
kies nomojn tro longe estus ĉiujn mencii ; 
pastraro, la misiistoj kaj nuiltaj gefiloj de 
nia Katolika Eklezio.

La diritaj paroladoj grandan entuziasmon 
vekis inter la aŭskultantaro, — s’d donu la 
bona Dio, ke ili ne restu nur vortoj diritaj 
en la dezerton, sed la promesoj fariĝu real- 
aĵoj.

La unua oratoro Viktorin Strommer, Bene- 
diktana monabestro, akcentis, ke nuntempe 
ni ne vorton, sed agadon bezonas. Por solvi 
la nunan malfacilan problemon, ni devas oferi 
niajn korojn, fortojn, kapablecojn, sed ankaŭ 
la monujon, preĉipe ktes enhavo eŝtas riĉa. 
Ĉar nur tiam povos venki Kristo, venki la 
Eklezio.

Lia Kardinala Moŝto D-ro Justiniano Seredi 
diris kaj rediris, ke nia Patrino la Katolika 
Eklezio ne nur la transteran, sed ankaŭ la 
surteran vivort de sia fidelularo prizorgas. La 
malriĉulo bezonas ladonacojn de la , fiĉulo, 
sed li ankaŭ bezonas anion, kun kiu estu ĝi 
donata al li. . :

Grafo Albert Apponvi, la maljuna fama 
oiatoro, la Sakramenton de edzeco elektis 
kiel teinon de sia parolado. Li klare moiitrr 
is, ke la nuna -y b.edaŭrinde tiom tiiniga 
malmoraleco havas sian radikon e.n, tio, ke 
oni ne prenas kiel sakramento la edzecou. 
’-<• nunr. junularo ĉe le., geedziĝo iai.i faras 
por si la kondlcon, se sia. viv.kunulo atl kun 
ulino ne konvenos, ili tutsiinple disiĝos. Kon- 
traŭ tiu ĉi veneniga pensmaniero ni devas 
kuntenate batali. , ,. . , ,. .

Aleksandro Ernszt, ministro por la kulto, ' 
socialan paroladon diris pri la proprajrajto. 
Propraĵrajto eĉ nun ekzistas, sed ĝi. kun- 
brakiĝante ir«s kun Ja devoj ,por la posetl- 
auto. Kiu posedas, tiu devas ankaŭ donaci. '

Karlo Hŭszar, eksministrestro, klarigis la- 
boristajn demaildoju, kaj poste petis ĉiujn, 
sed precipe la laboristoju, ke ili belpu ĉiam, 
Ĉie kaj ĉiamaniere protestt kontraŭ la dis- 
vastigo de ateismo. ...

Kalinan Andrassy, fervoja ĉefoficisto, pri la i 
konstanta persekutado de iiia Ektezio faris 
prezentadon, kio estis de komence antaŭvid- ; 
ebla, ĉar mein nia dolĉa Ŝavanld difis : « Se 
rtiin oni persekrttaŝ, vi' estos ankaŭ pefse- 
ataj ! »

La parolado de Msro Julio Glattfelder, 
episkopo de Csanad, grandan efikon faris. Li 
donis bildon pri la nuna vivo, kiam Ia hoirt- 
oj, simile al la judoj tiatempe, faras por si 
orau bovidon kaj ĝin ĉirkaŭdancas. La oro, 
la mono estas la direktilo de ilia vivo, kaj la

, celo de ili atingota. Ni ĵetu for ĉi tiun pa- I
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Tiroia romano de H. Ŝuor de P elzel.
.. . • ■ ■'■.

Tradukis Maria Ŝ ot.

Sed la pastro pluparolis:
— Vi aŭskultu uun la historion pri vi- kaj

via patriuo, por ke vi ĉion prijuĝu pli ĝuste.
Kaj nun li rakontis sen amo kaj sen in- 

dulgo ĉion, kion li sciis, kaj kion la kompato 
de la aliaj kaŝis ĝis nun al la knabo. Per 
malvarmaj vortoj li diris tion, kaj en la ra- 
pidan parolndon de 1’ pastro iniksis sin kelk-

ganan idolon kaj ni reiru al nia eterna Reĝo, 
al Jesu-Kristo. Li devas regi ĉie, en kabanoj 
same kiel en palacoj, kaj en Lia Plejsankta 
Koro retrovas unu la alian : la riĉulo la mal- 
riĉulon, la feliĉulo la malfeliĉulon, la frato 
la fraton.

Ankoraŭ mullaj eminentaj oratoroj faris 
paroladon, inter la cetcraj : Jeno Czettler, 
subprezidanto de la parlamento.

Menciinda estas ankornŭ la kunsido de la 
Franciskana Tria-Ordeno, kie P. Arkangyal 
Molnar, pii la franciskana spirito, kaj P.

Kateokalo de P ecs

fheodorik Vargha, pri nia jubileata sankta 
Antonio, laris interesajn kaj valorajn pre- 
zentadojn.

La Grand-Kunsido per sankta Eŭkaristia 
procesio finiĝis, dum kiu piedikon diris an- 
taŭ la Parlamento P. Bela Bangha, Jezuito. 
Li nomis la procesion triumfirado de Kristo- 
Reĝo, sirnila al la eniro palmdimanĉe en 
Jer.uzalemon. Sed tamen hodiaŭ ni turnas 
nin al Jesuo, al la Pandisdonanto, al la Pli- 
multiganto de pano, kiu satigis tiatempe 
inilojn da homoj malsataj. Li eĉ nun kom- 
patas la malsatantojn, kaj se ni plenfide pet- 
egas Lin, Li nun ankaŭ donos, eĉ plimultigos 
iuan ĉiutagan panon.

En la procesio multegaj partoprenis kaj 
precipe t- m vidajon donis la longa vico de 
ministoj e* *  siaj belegaj unifuimoj itaj i.i e!i- 
versaj lernejstudentoj.

Netiiam ni bezonis tiel ege kuraĝajn 
konlesantojn de nia katolika religio, kiel 
nun. La Reĝo de reĝoj, nia adorata Jesu- 
Kristo donu la gracon, ke ni ĉiuj restu per- 
sistaj. .konsciaj anoj de nia Eklezio, ne nur 
parolantaj sed ankaŭ laborantaj.

Religioscienca kurso  
en la Universitato de Pĉcs

En la kadro de Elizabeto-Universitato en 
Pĉcs religioscienca kuiso malfermiĝis per 
iniciato de D-ro Damjan Vargha, Cisterciano, 
uiiiversitata profesoro. La protektadon de la 
kurso Lia Episkopa Moŝto Francisko Virag 
kaj D-ro Bela Entz, universitata rektoro, ak- 
ĉeptis.

La celo de la kurso estas klarigi detale la 
grandajn religiajn verecojn por la universi- 
tata junularo, kies religia edukado finiĝas 
en la mezlernejo.

La edzeco estas granda mistero, — diras 
sankta Paŭlo. iial la rektoro de la univer- 
sitata preĝejo D-ro Dainjŭn Vargha la emi- 
nentan eklezian scienculon Stefano Ŝipoŝ, 
reganto de la episkopa seininario, profesoro

foje la sonorbato de la ĉambra horloĝo kaj 
ĝia rapidema tiktako. Poste la kukolo kukuis 
saltante antaŭ la horloĝ-pordeton. Nun la 
knaho ektimis, kaj liaj grandaj, malhelaj 
okuloj rigardis kun milda brilo mnlproksimen, 
m dproksiinen de el la ĉambro . . en la arh- 
aron, mezen en la erikejon, kie sin paŝtis la 
pacaj ŝafoj kaj kie ĉio estis tiom granda, 
solena kaj belega !

Sed nun li devas foriii de tie ĉi, en la 
urbon, al multaj homoj kaj lerui .. lerni... 
kaj esti tute sola en koro.

— Jes, liel estis ĉio, bubo, daŭrigis la 
pastro, la patro estis malhoua, kaj la patr- 
ino en sia malespero kaj trompita amo ĉiel- 
on levis vin kiel pet- kaj pacig-oferon. Vi 
estas dediĉita al Dio, Jakob Brunner, kaj vi 
devas fariĝi presbitero, por ke vi savu la 
anitnon de via patro, kaj ke vi plenumu la 
deziron de la patrino, revidi lin ankoraŭ an- 
taŭ la morto — lin, kiun ŝi tiom amis. Mi 
jam havigis al vi lokon en la seminario en 
Briksen, vi povos tie pnsigi la gimnazian kaj 
la teologan studtempon. Tion ĝuas ne multaj 
— kion vi diras nun ?

Kiaiu tranĉa frostotremo pasas super kanipo

La misiistoj en Islando ĵus remalfermis 
siajn lernejojn kaj la gelernantoj estas pli 
kaj pli multnombraj. Multaj infanoj de pro- 
testantaj gepatroj frekventas la katolikajn 
lernejojn.

La Islandaj katolikoj solene festis la jar- 
centon de la Efesa Koncilio en la festtago 
de Nia-Sinjorino de 1' Rosario.

La kotespondanto de la Gazet-Agentejo 
« Fides » sciigas la viziton de la fama ro- 
manverkisto katolika Norvega Sigrid Undset. 
Si restis tri semajnojn en la insulo, kie ŝi 
estis kore akceptata de la enloĝantaro.

RH PAG U  LA A K O N K O T M O N

de teologio, petis, ke li faru posemajne unu 
prezentadon laŭ la eklezia juro pri la edzeca 
rajto.

La unua leciono jam okazis, kiun multaj 
ĉeestis, kaj ĉiu kun streĉita atento aŭskultis 
la tre interesan klasikan prezentadon.

Jubileaj prezentadoj 
honore al sankta Elizabeto en Pĉes

La Elizabet-universitato en Pecs pasintjare 
pri la jubileita Sanktulo, sankta Emeriko, 
okazigis sinsekvajn prezentadojn por la pu- 
bliko.

Ĉi-jare denove ĝi elprenas sian parton el 
la nuna juhileo, kaj pri la heroa Sanktulino 
de karitato, sankta Elizabeto, aranĝos pre- 
zentadojn okaze de la 700-jara datreveuo de 
ŝia morto.

La prezentadojn, same kiel pasintjare, 
D-ro Danijan Vargha, Cisterciano, universitata 
profesoro, la fama esploranto de Codex-lite- 
rafuro, diros, kaj ili estos tielceite tiom va- 
loraj kaj interesaj, kiel tiuj pri sanktn Eme- 
riko.

Sankta rneso por la fondinto 
de la Sociala Misiunuiĝo

La 10 oktobro la anoj de Sociala Misi- 
unuiĝo sanktnn ineson oferis kuue kun ko- 
munio por sia neniam forgesebla benata 
fondinto Ottokŭr Prohaszka, episkopo, okaze

H a ,V*., fi knnrJj ' >!-• ĉ’............. o 0 *
fius Christi de la katedralo de Pt cs.

Jubilea kunsido de Katolika Popolligo 
en Szakaly

Pasintmonate jubileis la Katolikn Rondo 
fondita de Katolika Popolligo — en Szakŝly 
sian 20-jaran datrevenon.

La jubilea festo per sanktn meso ko- 
menciĝis. Dum la festkunsido la malferman 
paroladon Pastro Beno Tiborez, la populara 
parohestro de Szakŭly, diris, ert kiu li reri- 
gardis la pasintajn zu jarojn riĉajn en mal- 
facilajoj, kaj-per Iĉlaraj vortoj li montris la

• •vtojon, siA kiu la Rondo iradi devos estonte. 
La festan paroladon D-ro Karlo Verseghy, 
la elsendito de la Centro, diris, kiu dum la 
senĉesa aprobado de puhliko klarigis la dev- 
ojn de la kristana nacia politiko. Poste an- 
korafi |Oarolis Grafo Georgo Pallavicini pri 
la polttika situacio, akcentante, ke nur la 
efiko de katolikaj principoj povas alporti la
deziratan hungaran reviviĝon.

La bonsukcesinta jubilea kunsido kun la 
fermaj vortoj de parohestro Benii Tihorcz 
finiĝis.

Hei.eno Eiedler,

kaj arbaro kaj detruas ĉion en unu nokto, 
tiam ĉirkaŭe kuŝas trankvilo, tiom timige 
silenta, kvazaŭ la naturo ne plu kuraĝas 
spiri. Kaj se profunda veo atakas la homon, 
ĉion rompante, la koro fariĝos vasta soleca 
tombejo.

— Nu, kion vi diras nun ? ree adinouis la 
pastro.

— Nenion mi diras, venis obstine kaj raŭke 
el la gorĝo de I' knabo, kaj en sia timo li 
premĉifis sian mizeran feltĉapelon.

— Tiamaniere oni ne parolas kun la pas- 
tro, ĉu vi komprenas, bubo ! Severe fulinis 
la okuloj de 1’ pastro.

Jakob Brunner leviĝis, paŝis malrapide, 
kvazaŭ li estus sola en la ĉamhro, al la fe- 
nestro, turnis al ĉio la dorson kaj rigardis 
eksteren. Dikaj pezaj larmoj pendis al liaj 
okulharoj, varmegaj, grandaj larmoj. Tiam li 
tenis ambaŭ inanojn antaŭ la vizaĝo, kaj do- 
lorega singulto ekskuis lian korpon.

— Ha, kion tio signifas ? venis malrapide 
el la lipoj de 1’ pastro surprizita.

Li metis iom embarasite la manon sur la 
ŝultron de 1' knabo kaj diris pli rnilde, kva- 
zaŭ kun: mizerikordo :

Lia Kardinala Moŝto Bourne ĵus fondis en 
Londouo Katolikan Instituton por superaj 
studoj, kies unuaj kursoj estis inaŭguritaj cn 
oktobro pasinta. La instituto estas instalita 
en ejoj al ĝi disponigitaj de la « Catholic 
Truth Society » unu el la plej gravaj organiz- 
aĵoj por katolika propagando en Anghijo. 
La sidejo kuŝas 38-40, Eccleston Square, je 
kvin minutoj distance de la katolika West- 
minster-katedralo.

Ea gvidado dc la instituto eslas komisiita 
al administra konsilantaro, konsistanta el 12 
menibroj elektitaj inter la eklez.iaj kaj laikaj 
eminentuloj de Anglujo, kaj prezidata de 
Msro Goodler, Jezuito, titola ĉefepiskopo de 
Hieropolis, kiu loĝas en Londono.

La celo de la instituto estns havigi supeian 
instruadon pri religiaj sciencoj al ambaŭseksaj 
laikuloj, speciale al geinstruistoj kaj gepro- 
fesoroj, ankaŭ al ekleziuloj.

Komence la Instituto nur malfermis ok 
vesperajn kursojn, de 18 ĝis 21 horoj, po- 
semajne, pri skolastika filozolio, dognia 
teologio, histoiio de la Eklezio kaj Sankta 
Skribo. Kiam ĝiaj financaj rimedoj ebligos, 
ĝi okazigos kursojn pri morala teologio, 
sociologio, naturaj sciencoj, ktp.

Ciu kurso konsislas el 60 konferencoj, 
okazontaj dum la tempspaco de 3o semajnoj 
kaj 3 studjaroj. Ĉiujare okazos ekzameno 
kaj diplomon ricevos la studantoj, kiuj suk- 
cese plenumos la tri ekzamenojn.

La « Catholic Trutli Societv » disponigas 
al la studantoj sian legĉambron kaj sian 
hibliotekon de 14.000 volŭmnoj.

La Instituto intencas organizi ideinterŝanĝ- 
011 kaj rilatojn kun similaj asocioj kaj la 
katolikaj Fakultatoj de la kontinento.

Tiu starigo respondas bezonon kaj ĝi estas 
nova pruvo pri la vigleco de Katolikismo en 
Anglujo. Giaj rczultatoj estos gravaj. Gi hav- 
igos al la katolika elito religian formadon 
vere sciencan ; ĝi estos kulturcentrejo de 
agantaj katolikoj kaj de publikigistoj kiuj 
scipovos defendi siajn konvinkojn kaj rajtojn, 
kaj, sebezone, atakbatali. 6 i ankaŭ estos la 
uiHiaj fundamentoj de Katolika Universitato 
de Knrdinalo Bourne projektata kaj efektiv-
lorrUn V inut ls». r ir lfm ’« tsm c o i * i„ n  #• L liivos- — «... _ , r.

Ereo.

Nia gazeto estas ponumere aĉetebla en 
Parizo :

Esperantista Centra Librejo, t l, rue de 
Ŝĉvres (VI®).

Universala Oficejo Katolika, 'er, rue Bo- 
naparte (Vl“).

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Filateliĉi kolekto
de 1 0 0  diverslandaj poŝtmarkoj

Afrankita: fr. fk. 1 0 .—
(Sendu la rnonon kun la mendo)

KATOLIKA VIVO — FILATELIA EAKO 
10, Rue Pergolĉse, Paris-XVI

ri nkaŭ interianĝas
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— Nu, pro kio vi ploras? Nenio ja okazas 
al vi!

Jakob turnis sin :
— Mi volas es)i volonte knmpulo aŭ io ajn 

alin; mi ne en>..„ fariĝi presbitero.
— Feran kapon vi havas, bubo, eĉ mal- 

rnolege feran kapon, sed tio ne ntulte helpos 
al v i; vi tamen devas alkutimiĝi al tiu penso. 
Ekzistas ja multaj inalsupre en la seminario, 
kiuj certe ne e«.i sentis dekomence la pro- 
fesion kaj la ĝojon, sed ili estis tamen pa- 
ciencaj, sin suuinetiĝis, rezignis sian propran 
deziron kaj fariĝis saĝaj bomoj ; kaj se vi 
iam fariĝus iu brma, kaj mi estos mortinta, 
vi povos ja esti pastro ĉi-supre. Nun iru 
bejmen, kaj estu dankema, ke oni tiom nmltc 
zorgas pri vi. Ĉu vi koniprenis min ?

— Jes, nur ĉar mi devas !
— Vi devas, tio estas la volo de Dio !
La pordo malfermiĝis.
Sur la vestibla ŝtuparo, kiu eslis nialnova 

kuj multuzita, kune sidis en la Bretebner- 
domo tiun vesperon du kaŭrantaj estajoj. La 
manoj de Manjo estis envolvitaj en la antaŭ- 
tuko kaj kuŝis senbelpe sŭr la genuoj. Ŝi 
diris senĉese :
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Katolika Vivo en Polujo.

Konferenco de la Pollanda episkoparo  
en Czestochovva

Dum oktobro okazis en Czestochowa kon- 
ferenco de la episkoparo, en kiu partoprenis 
34 episkopoj el tuta Pollando. Pritraktataj 
estis aktualaj religiaj kaj moralo-edukaj afer- 
oj, i. a .: la religia edukado de la junularo 
lerneja kaj eksterlerneja, defendo de la ka- 
tolikoj antaŭ ateismo kaj malbonmorigo dis- 
vastigataj per iuj publicistoj kaj nekreduloj, 
fortigo de la katolika spirito per plifortigo 
de la Katolika Agado.

AJaltrankviligita pro malpliigo de la hor- 
noRibro de la religia instruado en iuj lern-

1 ejoj kaj pro prokrastado efektivigi tiujn de- 
? cidojn de la Konkordato, kies neefektivigado

Monumento al W ilson

antaŭ nclongc inaŭgurita en Poznan 
kaj donacita al la urbo

de la fama pola fortepianisto I. Paderevvski.

faras gravajn nialhelpojn kaj malutilojn al la 
Eklezio. la “niskooaro. fari« konvenain decid- 
o j" . Ankaŭ la novan projekton de la edzeca 
leĝo, kiu montriĝis kontraŭa al la funda- 
mentaj principoj de la kristana edzeco, oni 
detale esploris kaj faris gravajn decidojn.

Oni sin okupis ankaŭ pri la nova projekto 
de punkodo kaj transdonis &in al speciala 
komisio, kiu revizios la projekton rilate al la 
principoj de la katolikaj kredo kaj moral- 
eco.

Koncerne la katolikajn organizajojn, la 
Konferenco sin okupis pri malhelpajoj, far- 
ataj al ilia agado flanke de faktoroj, kiuj 
kiopodas senigi la Eklezion de ĝia influo ĉe 
la junularo.

Krome oni priparolis multajn aferojn kon- 
cernantajn la internan vivon de la Eklezio, 
ĝiajn sciencajn instituciojn, la pastraron kaj 
bonfaran agadon, precipe dum la nuntempa 
ekonomia krizo.

Pine oni decidis okazigi en la plej prok- 
simaj jaroj tutlandan Sinodon.

Novaj polaj m isiistoj

Dum oktobro elveturis el Warszawa al 
Ŝanghaj en Hinujo tri Fratulinoj el la Kon- 
gregacio de Sankta-Vincento de Paŭlo. Dum

KATOIJKA VIVO

La unuaj episkopoj 
en Ceĥoslovakujo  

laŭ la “ inodus vivendi ”

La l 5  novembro estas grava dato en la 
religie-politika vivo de Ĉehoslovakujo. Car, 
tiun ĉi tagon, la nova ĉefepiskopo de Praha 
suriris la tronon de sankta Adalberto laŭ la 
kontrakto inter la Sankta-Seĝo kaj la ĉeĥo- 
slovaka registaro, laŭ la tiel nomata modus 
vivendi, kiu finfine havigis al la rilatoj inter 
la Eklezio kaj Ŝtato flrman bazon, kiu ne 
permesas al diversaj religie-politikaj aferoj 
laŭplaĉan solvon. La nova ĉefepiskopo de 
Praha ĵuris kune kun la nove elektitaj epis- 
kopoj de Brno, Hradec Kralovĉ kaj I.itome- 
rice, jam laŭ preciza formulo enmetita en la 
ĉapitro V-a de la modus vivendi, antaŭ la 
Ĉefministro Udrzal, en ĉeesto de S-10 Dĉrer, 
ministro por publika instruado. « Mi ĵure 
promesas, kiel decas al episkopo, ke mi ne- 
niam faros ion, kio estus kontraŭ la bonc, 
sekureco kaj tuteco de la ĉthoslovaka respu- 
bliko. »

Jam la formo de tiu ĉi promesĵuro montr- 
as, ke jam estas for la tempo, kiam, en jaro 
1920, diris tiamtempa Ĉefministro Tuzar, ke 
la ŝtaton ne interesas, ĉu homo estas ĉefepis- 
kopo aŭ ne. Male ! La diro de la nuna ĉef- 
ministro deklaras la intereson tiel gravan, ke 
ni rajtas almenaŭ diri jenon : La situacio de 
la Eklezio en la nuntempa ŝtato jam ne plu 
estas privata afero de privata societo. Ne. 
La ŝtato havas intereson al la Eklezio, inte- 
reson iom pli grandan ol kutimas ĉe la di- 
versaj asocioj klerigaj. La ŝtato hodiaŭ ak- 
ceptas ĵurpromeson oficiale pere de leĝe 
destinita oflculo, la ĉefministro mem. Sam- 
tempe ĉeestas la popolkleriga ministro, kies 
kompetenteco enhavas ankaŭ la prizorgadon 
de la ekleziaj demandoj.

Ni devas bone observi ĉi tiun momenton 
en la rilatoj inter la Eklezio kaj Stato en 
Ĉeĥoslovakujo. La nova eklezia juro lasas al 
la Vatikano iom pli grandan diversformecon 
de intertraktaĵoj inter la Eklezio kaj Ŝtato. 
La Papo povas, laŭ momenta bezono kaj 
situacio, aranĝi rilaton kun speciala ŝtato 
laŭ la speciala bezono. Fremdlande almenaŭ 
kelka’’ nn moras, ke siatempe la nana nimcio 
Msro Marmagi forlasis Praha’n en la fest- 
tago de Hus, protestante tiel kontraŭ la ofi- 
ciala ĉeesto de la prezidanto kaj ministraro 
en la aranĝoj, kiuj laŭdis la ribelon de Jan 
Hus kontraŭ la katolika Eklezio. Pasis iom 
da tempo kaj la afero estis mildigita tiel ke 
la nuna nuncio Msro Ciriaci povis preni sian 
oficialan mision en Praha. La ĥistorio estas 
iom longa kaj havas certajn nure interlandajn 
interesajojn. La fina rezulto estis la t. n.

novembro kvar Pastroj-Salezianoj elveturis 
el Marszalki al la misiaj kamppj en Ĉilio 
kaj Brazilo. f

Protestoj kontraŭ la religia persekutado  
en Hispanujo

La 5 novembro transdonis la Ĉeifeparhia 
Katolika Ligo en Poznan al Lia Kordinaia' 
Moŝto Primato D-ro Hlond, du volumojn da 
protestoj kontraŭ la persekutado de Krist- 
anismo kaj Katolika Eklezio en Hispanujo. 
La protestojn subskribis 1 3 lf l  organizaĵoj 
kaj 309.945 personoj.

A ntoni Troszynski.

★ ha plej agrabla kaj longdaŭra donaeo ★ 
Kristnaska aŭ flovjara 

estas jarabono al «Katolika V ivo» I
IitlllllllllllllillllllllllllllllllM

modus vivendi. Jam la vorto estas iom 
stranga. Sed ankaŭ aferoj estis strangaj. La 
ŝtato, kiu volis komence leĝe deklari en la 
konstitucio mem disiĝon inter si kaj Ia Ekle- 
zio, tiu ŝtato nune traktas kun la Eklezio pri 
la preciziigo de formoj, kiuj ebligus la facil- 
igon de interrilatoj. La ministro por ekster- 
landaj aferoj, D-ro Beneŝ, estas iom konata 
en aliaj landoj. Ne nur pro tio, ke li de post 
la restarigo de la memstara Stato estas daŭre 
ĝia ministro, sed lia ĉeesto en diversaj tut- 
eŭropaj studkunvenoj ne restis senrimarkita. 
Ĉi tiu ministro bezonis por si, respektive por 
la ŝtato mem la influan katolikan loĝantaron. 
Li bezonis en la lando flne religian kvieton. 
Li bone eksentis la siatempan religian mal- 
kvieton, kiam kelkaj politikuloj subtenadis la 
t. n. ĉehoslovakan sekton. Ĉi tiu interna ba- 
talo, flninta per la foriro de la papa nuncio 
for de Praha, malhelpis, iam tre grave, ne 
nur eksterlande, sed ankaŭ en la ŝtato mem, 
Estas prave, ke post la morto de Profesoro 
Henner, la profesoro de eklezia juro ĉe la 
jura fakultato en Praha, ne estis sperta, inter- 
nacie sperta scienculo, kapabla klare montri 
la faktan situon de ekleziaj demandoj laŭ la 
juraj vidpunktoj. Sed Ministro Beneŝ vidis, 
ke estas nepre necese almenaŭ por la nun- 
tempo doni bazon al rilatoj inter la Eklezio 
kun Ŝtato, bazon kiu respondus al la ĉeho- 
slovaka same kiel al la eklezia juro. Oni 
scias, ke la nuna nuncio havas tre bonan 
meriton, ke solvo estis trovita, ke solvo estis 
akceptebla de la Eklezio sub nomo de modus 
vivendi. La Ŝtato kaj la Eklezio bezonas ja 
kune vivi.

Ĉar tii’ kontrakto ne estas sonkordato 
ĝustasenca, ĝia latinlingva teksto ne estis 
publikigita, nek de la parlamento aprobita. 
Per ĝi estis linfine solvita la grava demando 
pri la rilatoj inter la katolika Eklezio kaj la 
ĉeĥoslovaka Ŝtato.

Borivoj B enetka.
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TKA LA  G A Z E TA R O

Memfida aplombo

Artikolon pri la Manĉura konflikto kon- 
kludas jene S-ro K. Niŝimura, en Oomolo 
Internacia, de decembro 193i :

Kiam la Ligo de Nacioj invitis usonan de- 
legiton al sia konferenco sen unuanima voĉ- 
dono, ĝi tiam mortis aŭ almenaŭ grave vund- 
iĝis — verdire, ĝi malbone naskiĝis kaj de 
la tago de sia fondiĝo, ĝia vivo estis kalkul- 
ata. Se ĝi mortus nun, neniu domaĝus, ĉar 
nun estas nia Universala Homama Asocio, 
kiu estas pli justa, pli homama kaj ankaŭ pli 
universala.

☆

La religiaj informoj en neŭtralaj gazetoj

En lasta numero de tre disvastigita gazeto, 
kies pretendo celas esti « la » informilo de la 
tuta esperantistaro, sub bildo estis legebla 
ĉi tiu klarigo:

La novaj pa jta j moneroj.
Sekve de 1’ kontrakto Laterana du serioj 

da papa mono estas cirkuligitaj, ĉar la unua 
serio, pro la vigla demando de kolektantoj 
kaj religianoj, estis rapide elĉerpita. La mon- 
ero estas el la sama metalo, kiel la itala 
mono, ankaŭ la ĥemia konsisto samkiel kurza 
kaj nominala valoroj estas la samaj, tiel ke 
la moneroj havas saman valoron en Italujo 
kaj en la Vatikana Ŝtato. Ni montras du el 
la novaj moneroj, ambaŭ poitas sur ni UOT 
flanko (supre) la bildon de la Sankta Patro.

Bedaŭrinde la bildo montris ne papajn 
monerojn, sed medalojn : la medalon ĉiujare 
eldonatan, okaze de la festo de sankta Petro, 
kaj la medalon gravuritan okaze de la jar- 
centaj festoj pri la efesa koncilio. La unua 
memorigas la inaŭguron de la Vatikana ra- 
dio-stacio; la dua la renovigon de la arko 
en la baziliko Sankta-Mario-Majora.

Jen do kiamaniere neŭtrala gazeto havigas 
al siaj legantoj informojn pri religiaĵoj. Kaj 
en la nuna okazo la eraro estas sufiĉe rid- 
inda, por esti menciata.

B onvolu  n ia j abonan to j, k iu j sci- 
icjas nin p r i  dancjo de adreso , al- 
don i a l  s ia  a verto  sutnon da  1 fr. 50  
(1  respondkupono).

Kun ta permeso de la ekteziaj aŭtoritatoj.

Respondeca Kedaktoro (Girant) : Th. MERVILLE. 

Presejo J. SOLSONA, 9, rue HalU, Paris-14*. - Gob. 62-71

— Jakob, mi ne kredas, ke vi foriros !
Ŝi sidis ĉi tie kiel malĝoja sorĉita princino 

en kampula vesto kaj senpere apud ŝi estis 
la knabo kun senkonsola {pieno kaj obstine 
levitaj lipoj.

— Jes, estas vere, Manjo, morgaŭ mi jam 
foriros — la pastro tion deziras, la patrino, la 
kampulo kaj ĉiuj!.. Mi pli volonte manĝus 
malmolan pecon da pano kaj suferus mal- 
varmon aŭ varmegon, nur ne for de ĉi tie — 
nur tion ne, Manjo !. . .

Tra la diŝirita tegmento kun la elrompitaj 
ŝindoj penetras la lastaj sunradioj kaj karesis 
ame la du senkonsolajn ii fanojn.

— Patro diris, vi povos ĉiufoje en ferioj 
suprenveni ĉe ni, kvazaŭ vi estus en via 
propra hejmo.

— Kiom longe mi devas resti malsupre ?
— Dek monatojn.
— Tio estas tre longa, tion mi ne eltenos!
Silento. . .
— Manjo, ĉu vi eble forgesos min fine ?
Nun ŝi sin ŝovis tute proksime al li kaj 

diris per tremanta voĉo:
— Neniam !
Tio sonis pli decide ol ĵuro. Ŝi ŝovis sinn

brakon sub la lian, apogis sian kapeton al la 
ŝultro de I’ knabo; li premis Sin forte al si 
rigardis per siaj ĉarmaj okuloj trans Sin, 
estis — kvazaŭ venus io supren la ŝtuparon 
kaj volus ŝin preni for de li. Li ekkris tiom, 
ke ŝi ektimigite rigardis lin.

— Kio okazis al vi, Jakob?
— Ĉu vi nenion vidis ?
— Ne, mi ne !
— Estis eble la kato, kiu Steliris supren. 

Venu, jam malheliĝas, iru ni for de ĉi tie !
Ŝi tuŝetis liajn vangojn :
— Vi estas ja malsana !
— Ne, nur malĝoja mi estas, ĉar mi devas 

foriri kaj for de vi.
Nun Si ĉirkaŭbrakis lin, kaj ili restis iom 

da tempo silentaj. Subite Jakob fiere rektig- 
is sin.

— Finstudinte mi ree venos; tiam ni rest- 
os ĉiam kune, ĉu ne ? Presbitero mi ne far- 
iĝos, mi ne havas emon por tio I

Li diris tion firme kun mieno de plenkresk- 
ulo, kaj li rediris tion post la vespermanĝo, 
estante kun Lip en la fojnejo.

— Nu, venu, bubo, kaj ne estu malĝoja kaj 
ĉagrenita — eble vi tamen kutimiĝos. Jain

ofte homoj diris naŭfoje « ne », kaj la dekan 
fojon ili agis laŭ « jes ». Oni ne rajtas dufoje 
ĝui la ĉielon — ĉi tie kaj transe, ne, tio ne 
okazos, — sed la infero estas ĉiam havebla> 
tio estas certa. La ĵura promeso de via patr- 
ino estas jam farita, kaj nun, vi devas ĝin 
plenumi, kun Dio oni ne marĉandu. Sed 
se vi iam estos pastro — hura ! Kian respekt- 
on havos la homoj ! Ili kisos vian manon, ili 
ekparolos vin per via moŝto kaj monsinjoro 
— kaj vi estos la superulo de cent, de tuta 
komunumo; sur la predik-estrado vi povos 
riproĉi aŭ laŭdi. — Ĉu ne, Jakoĉjo, tio est- 
as impona !

Tiamaniere konsilis Lip fidelkore.
— Mi ja tion ne plu ĝisvivos, sed mi vol- 

us vidi vian unuan messolenon tiel sopire, 
kiel sankta Simono atendis la Kristinfanon !

Jakob enpensiĝis. Li sidis sur renversita 
laktujo kaj mallevis la kapon. Ĉiuj parolis 
tiel kaj admonis lin. Ĉu eble tamen la tuta 
afero progresos ? Sed ne — ne ! Interne en 
la brusto sidis io, kiu diris centfoje « n e », 
malgraŭ ĉies «jes».

Li leviĝis — lia figuro ŝajnis rektiĝi kaj 
streĉiĝi, li disetendis ambaŭ brakojn, kvazaŭ

lia animo elkreskas super ĉiu malfacilo kaj 
turmento de 1’ vivo.

— Lip, mi dankas vin, diris la knabo varme 
kaj trankvile. Mi scias, ke vi liavas bonajn 
intcncojn koncerne min. Pro Dia volo mi 
sindonas min, eble oni nur studigos min kaj 
fine mi rajtos fariĝi kion mi volas.

— Jes, jes, devigo estas absurda! Homo, 
kiu ne sentas veran inklinon al sia profesio, 
ankaŭ ne sentas veran vivĝojon, li ne konas 
bonhumoron — ne, certe ne — kaj oni tuj 
legas tion en lia vizaĝo. Sed se iu havas emon 
al sia profesio, tiu volonte plenumas siajn 
devojn, kaj la kontenteco kuŝas sur lia vi- 
zaĝo kiel sunradio sur floreto. Sed vi estas 
ja saĝa bubo, Jakob, kaj mi ne dubas, ke 
vi eltrovos la ĝuston, vi petu diligente nian 
Disinjoron, ke Li inspiru vin !

La knabo kapjesis kaj donis al la bonkora 
Lip la manon.

— Dio vin rekompencu miloble ! Sciu, ofte 
mi sentas min tiom forlasita, kaj via parolo 
bonfaris al mia koro.

(  Daŭrigota.)
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NIAJ PROPRAJ ELDONAĴOJ
PARViril (La

de A lbert B B SSIĤ R B S, S. .1., tradukita de RAM O  

10 X l5,5 cm., 32 p., prezo: 1,50 fr. fk.
Kakonto pri ĉiutaga komunio. Estu benitaj la 

etuloj siniilaj al tiu malgranda religieina Petro!

Kiel mortis k  vivaj
de I. J. K R A SZ E W SR I, tradukis Bm . RO BBRT  

10 X l5,5 cm., 32 p., prezo: 1,50 fr. fk.
Priskribas la aŭtoro la kortuŝajn seenojn de 

la kristana vivo sub la Nerona imperio, teruran 
nialliberejon kaj emociigan buĉadspektaklon 
de ĉiuklasaj roniaj personoj.

La Mirersala rejeca de Rristo
B n c ik lik a  I-etero dc P lo  X I-a  

tradukis Jo8. SCHM IDT  

io X l5,5 cm., 32 p., prezo: 1,50 fr. f k.

de Th. M O N B N S, S. J., tradukita de FLO R IA N O  
10 X l5,5 cm., 32 p., prezo : 1,50 fr. fk.

I.a broŝureto anipleksas la historion, rilat- 
ojn, misiistajn penadojn kaj inodernan pens- 
nianieron de la nigra kontinento, kiu verŝajne 
ne unu surprizon kaŭzos baldaŭ al la super- 
regantaj tie eŭropanoj.

9,5 x i3,5 cm., 32 p., prezo: 3 fr. fk.
K nliiivo : Maten-, Vesper- kaj Mespreĝoj ; 

Preĝoj por la Koinunio kaj por la Konfeso, 
Litanioj, Diversaj preĝoj.

de Jak . D B  V R B B S B , 
esperantigita de F rato  FLO RIAN O  

12 X l8 cm., 40 p., prezo : 5 fr. fk.
Bela voluino ilustrita pri la lando kaj popolo 

de la katolika vidpunkto.

LA ORIGINO DE LA RELIGIO
Originalc verkita apologia verko de Jos. SC llM ID T

K IĈ E  ILUSTKITA  
11 X 18 cm.. 32 p., prezo: 3 fr. fk.

En tiel inalinultaj paĝoj la aŭtoro kondense 
pritraktas gravegan teologiajon, sed nur laŭ 
antropologia natura vidpunkto. tiia legado 
estas rekoniendinda al ĉiuj sciencistoj, kaj nl 
la ainantoj de prireligiaj studoj.

ILa\, lli
Komano de M YRIAM  C A T A L A N Y  

el franca liugvo tradukita de Bni. ROBBRT  

10 X l5 cm., l36 p., prezo: 10 fr. fk.
Nepre leginda verko, kies emociigita rakonto 

kortuŝas ĉiujn legantojn.

IF’" -AL Efe II; O  A .
Komano pri katakoniboj de K urdiualo W ISB M A N  

el nngla lingvo tradukita de RAM O  
Dua eldono reviziita de Bin. ROBBRT  

Premiita de la Psperantisla Akademio, tt)lt) 
8 luksaj ekster- kaj multaj entekatuj ilustrajoj 

i5 X 20 cni., 440 p., prezo : 40 fr. fk.
Stilo ĉiaui facila, klara, preskaŭ senerurn.

Vern niodelo de pura Eundanienta lingvo. Gian 
legadon oni povas rekoniendi varnie al ĉiuj, 
kiuj dezirns akiri klasikan stilon en Esperanto 
kaj tion kun, sanitenipe, literatura ĝuo.

(RtiJtorto Je la A km iem io.)

E &  Ex. IL k o  «Jt
Originale verkitaj de Frunjo M O DRIJAN

n,5 X 18 cm., 32 p., prezo: 2.50 fr. fk.
Imagaj rakontoj beletristikaj por geknnboj 

kaj iliaj gepatroj.

VERKAR0 DE D-ro L. L. ZAMENIIOI
Lingvaj Respondoj

Unu volumo in-8, 92-paĝa. 
Prezd : fr. fk. 9.—

Fundamenta Krestomatio
Ekzercoj, fabeloj kaj legendoj, rakontoj, el 
la vivo kaj sciencoj, artikoloj pri Esperanto, 

poezioj.
Unu volumo in-16, 460-paĝa.

Prezo : fr. fk. 1 8 .—

Proverbaro Esperanta
laŭ la verko « Frazeologio rusa-pola-franca- 

germana » de M. F. Zamenhoe, 
aranĝis L. L. Zamenhof.

Unu volumo in-8, 82-paĝa.
Prezo : fr. fk. 9.—

Ifigenio en Taŭrido
dramo en kvin aktoj de G<ethe. 

Unu volumo in-8, 108-paĝa. 
Prezo : fr. fk. 11.—

Hainleto
tragedio en kvin aktoj de Siiakesfkare. 

Unu volumo in-16, 170 paĝa.
Prezo : fr. fk. 9 .—

Fabeloj de Andersen
(Plena Kolekto)

Unua volumo in-8, i52-paĝa. 
Dua volumo in-8, t56-paĝa.

La ambaŭ volumoj : fr. fk. 2 1 .—

Georgo Dandin
komedio en tri aktoj de Moi.iere. 

Unu volumo in-16, 5l-paĝa. 
Prezo : fr. fk. 7 .—

La Batalo de 1’ V ivo
de Charles Dickens, 

tradukita el germana traduko. 
Unu volunio in-8, 88-paĝa. 

Prezo: fr. fk. 1 5 .—

La Rabistoj
dramo en kvin aktoj de Schiller. 

Unu volunio in-8, 144-paĝa. 
Prezo : fr. fk. 1 5 .—

La Revizoro
komedio en kvin aktoj de N. V. Gogol. 

Unu volumo in-8, 100-paĝa.
Prezo : fr. fk. 15.-—

Marta
romano de Ei.iza Orzeszko, 
tradukita el la poln lingvo. 
Unu volumo in-8, 237-paĝa. 

Prezo : fr. fk. 2 5 .—

Vojaĝo interne de nŭa Canibro
klasika verko de de Maistre, 

el franca lingvo tradukis Sam. Mevi.r. 
Unu volumo in-16, 58-paĝa.

Prezo: 5 fr. fk.

I/./4 ./ ELD0NAĴ0J
Spirita _Juvelaro

La plej bela katolika preĝlibro en Esperanto, 
poŝformata 8 x  l3 cm. 291 paĝoj. 

Rrezo, bindita : 2 0  fr. fk.

Kie estas
la Eklezio de Kristo ?

Apologia verko tre bona de M. v. u. Hagen, 
tradukita de F-ino M. Borret. 

i3 X 19 cm., 160 paĝoj.
Prezo : 1 5 fr. f k.

La Padova Lilio
Biografio de sankta Antonio de Padova, 

verkita de Pastro Carolfi, kaj bele ilustrita. 
12 X 16 cm., 119 paĝoj.

Prezo : 8 fr. fk.

La Reformanto
Biografio de sankta Francisko, 

verkita de Pastro Caroefi, kaj bele ilustrita. 
12 X 16 cm., 88 paĝoj:

Prezo : 10  fr. fk.

Respondoj
al kontraŭreligiaj paroloj

Verko de Msro de Segur, 
traduko de Ad. Halheld.

Bela volumo 25o-paĝa, formato 12 X 20 cm. 
Favora prezo : fr. fk. 5 .50

La Floretoj 
de sankta Francisko

Carma bukedo prezentita esperantlingve 
de J. Pizzi.

12 X 17 cm., 174 paĝoj.
Prezo : 10 fr. fk.

Naturscienco, 
Mondkoncepto, Religio,

konstruŝtonoj por natura fundamentiijo 
de / ’ Dio-Kredo,

de D-ro J. Reinke, profesoro ĉe la Universitato 
de Kiel, tradukita de Ew. Brenken.

i5,5 X 20 cm., 164 paĝoj.
Prezo : 6 fr. fk.

Kompleta Gramatiko 
kaj Vortfarado en Esperanto
Necesa verko por ellernado de la helplingvo, 

redaktita de Paul Fruictier, 
reviziita kaj kompletigita de S. Grenkami*.

l5,l X 23,1 cm. 200 paĝoj.
Prezo, broSurite _30 fr. fk .; bindite : 4 0  fr. fr.

Vortoj de Prof. Th. Cart
Ciam memorindaj vortoj de la prezidanto 

la Esperantista Akademio, 
kolektitaj de S-roj Grenkami* kaj R. dk Lajarte

l3,5 X l8,5 cm., 140 paĝoj.
Prezo: 2 0  fr. fk.

Litova Almanako
Vi deziras koni tiun novan regnon eŭropan ? 
Mendu la « Litova Almanako », kiu havigos 
al vi multon el litova literaturo, penso kaj 
vivo. Bela libro da 285 paĝoj, 12x18 cm. 

Prezo : 2 0  fr. fk.

Ilistprio de Kristo
La fama ĉefverko de Papini. 

14 X 20 cm., 600 paĝoj. 
Prezo: 60 fr. fk.

Bcla Joe (Ĝo)
aŭtobiografio de hundo, 
de Marshai.l Saundkrs, 

tradukita de J. Blaikie kaj N, Hoiilov. 
42 ilustrajoj kaj desegnoj,

12 X  18 cm., 3io paĝoj.
Prezo: 25  fr. fk.

Per balono al la Poluso
Rakonto pri la ekspedicio de zlndree en 1897 

laŭ lia notlibro jus retrovita.
412 paĝoj, inultaj ilustrajoj, luksa papero. 

P.ezo: 7 0  fr. fk.

Pri la devoj de 1’ homoj
Parolado al junulo de Silvio Pkllico. 

12 X ifi cin., 94 paĝoj.
Prezo : 5 fr. fk.
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Kato liltaV ivo
infornŭga gazeto internacia

ALTPATRONA KOMITATO
Msro A ŭ g u s to  C u ri, ĉefepiskopo de Bari (1talujo). — Grafo J u lio  

Z ichy ile Z ichy, ĉefepiskopo de Kalocsa (Hungarujo). — Msro A le k s a n d r o  
C a illo t , episkopo de Grenoble (Francujo). — Msro A lo ia iu s S c h e iw ile r ,

eoiskooo tle Chtffnmo LPo/Za/fr/oj. — Msro P e r e g r iu o  M o n d a iu i, O. K. M., 
titola ĉefepiskopo de Rhusium, eksvikario apostola en Hinujo. — Msro Petro  
T c h ’eng, titola episkopo de Sozusa, aposto.la vikario de Suanhwafu (Hinujo)%

Msro P ou rier  B o n n a r d , Papa prelato, rektoro de Sankta-Nikolao de la 
Lorenanoj, cn Romo. — Msro T oinaso N ew so n e , Papa prelato, fondinto de 
The Universe, direktoro de la speciala lernejo de Besford Couit (Anglujo).

R k lez io  k a j A £ a la rm atlo Letero el Germanujo donejo <le Winfried-Ligo, kiu jani tioni multe 
faris, por doni al nekatolikoj ĝustan bildon 
pri ĉiuj katolikaj aferoj.

* Ia

La problemo pri malarmado enpenetras 
envĉiam plivastajn rondojn. Oni sentas pre- 
cipe en Eŭropo kaj Transmaro, ke al la 
materiala ntalarmado devas antaŭiri la morala. 
Ce tio la kontribuo de la reHgiaj socioj est- 
os grava. Pri ĉi tiuj koneksoj ekparolis an- 
kaŭ la kongreso de la mondunuiĝo de la 
naciaj ligoj, kiu komence de oktobro okazis 
en Perugio.

De la Angla naciligo estis proponite, kela 
36 ligoj de la ntondunuiĝo atentigu la publik- 
an opinion de propra lando pri la signifa 
servoj, kiuj en la unuopaj landoj povus far- 
ataj per la morala helpo de la eklezioj. Tio 
estas grava paAo al la alkalkulo de religiaj 
fortoj en la alie tro malvarman kaj tro di- 
plomatan atmosferon de la (reneva inter- 
nacia kunlaborado. Gi povas ankaŭ prave 
apogi sin al la 'decida pledo de la mond- 
konferencoj de la protestantaj religio-asocioj 
por la problentoj de la malarmado kaj de la 
mondpaco.

Sed en ĝia metodo la propono samtempe 
montras malproksimen disvastigitan mis- 
komprcnon pri la pozicio de la Katolika 
Eklezio al la malarinado kaj paclaborado. 
En ĉi tiu propono la Angla delegitaro antaŭ- 
starigas la mondunuiĝon por internacia amik- 
eca laboro al ĉiuj aliaj eklezioj kiel ntodelon 
kaj nur tute apude menciis la religi asociojn, 
kiuj staras ekster la eklezi-mondunuiĝo. 
Preskaŭ sonis kiel difekto, ke ili staras eks- 
ter la mondunuiĝo.

Lord Dickinson, kondukanta membro de 
la Angla delegitaro de la naciligo, motivis 
la proponon, ĝentile indikante la grandan 
moralan signifon de tia apogilo. Sed en tio 
li tute unuflanke submetis Anglajn rilatojn.

Germanflanke la delegito Prelato Prof. 
D-ro Schreiber pri tio atentigis, ke la Angla 
propono certe estas farita en bona kaj nobla 
intenco, sed ke la formuligo ne kontentigas. 
La laboro de 1’mondunuiĝo por amikec-laboro 
de la eklezioj certe estas tre signifa kaj 
reprezentas konsiderindan parton de la kul- 
turita rnondo. Precipe la kunvenoj 1928 en 
Praha kreis tre rimarkindajn kaj insistajn 
diskutojn. Sed tio ne sufiĉas

La historiistoj de niaj tagoj devas objek- 
tive konstati, ke la Katolika Eklezio el la 
forto de la ideo kaj de sia sistemo jam de 
longe antaŭ la fondiĝo de la mondunuiĝo — 
kaj mem ne devante serĉi internacian aliĝ- 
on — la difektojn de la eŭropa sistemo de 
ŝtatoj precize ellaboris kaj la inalarmadon 
kun aparta forto antaŭenigis, por prepari la 
vojojn al granda kaj ampleksa pacptogramo.

Jain Leono XII,-a, la 11 februaro 1889, en 
konsistoria alparolado pri la pac-misio de la 
Eklezio kaj de la Sankta-Seĝo indikis la 
malprolitojn kaj danĝerojn de la armita 
paco. La 20 junio 1894, li denove priparolis 
la saman temon en la encikiklo Praeclara  
(Komp. Georges Govau : L'Eglise Catholi- 
gue et le Droit International, 1925, I. p. 228). 
Ankaŭ Benedikto XV-a, en sia konata pacsci- 
igo de la 1 aŭgusto 1917, deklaris: « La unua- 
ranga kaj la plejgrava punkto devas esti: 
la materian forton de la armiloj anstataŭu la 
morala forto de la rajto ; sekve de tio okazu 
justa interkompreniĝo de ĉiuj pri la sam- 
teinpa kaj reciproka malarmado ankoraŭ 
kontraktendaj reguloj kaj garantioj kaj nome 
laŭ tio, kio estas necesa kaj sufiĉa por la 
konservo de la publika ordo en la unuopaj 
Statoj.» .

Tiel la granda, klara kaj vojmontranta en- 
cikliko de Pio XI-a rigardas en aŭtoritate 
fundita evoluolinio. Antaŭ ne longe ankoraŭ 
dum la Internacia Katolika Semajno en Ge- 
nevo flanke de la Francaj katolikoj kun ri- 
markinda insisto montris Profesoro Delos la 
moralan porcelan destinon de la Stato. Tiaj 
principaj elmontroj faciligus la diskuton pri 
la moralaj fundamentoj de la malarmado- 
penso. Simile pledis la Germana Katolika 
Kongreso en Nŭrnberg por la ideo de la 
malarmado. Tiamaniere Katolikismo el si 
mem jam en ampleksaj formoj defendis la 
ideon de la malarmado, kaj formuligo :

Porpaeaj Mesoj
En la episkopa konferenco de Fulda la 

germana episkopato rekomendis la ĝeneralan 
okazigon de sanktaj mesoj por la paco laŭ 
la ekzemplo de aliaj landoj kaj de kelkaj 
urboj en Germanujo. Jen ni represas la de- 
kreton de Kardinalo Bertram de Breslaŭ :
« Estas katolika praktiko, porti ĉiujn niajn 
seriozajn zorgojn kaj aferojn konfidoplene al 
la altaro kaj preĝi por ili dum la plej sankta 
ofero. Tial la konferenco de la germanaj 
episkopoj en Fulda decidis, la 5 aŭgusto 19.31, 
ke en ĉiuj eparhioj regule okazu sanktaj 
rnesoj por la internacia paco. Laŭ tiu decido 
mi dekretas, ke la parohestroj ofte dum la 
jaro, laŭ ebleco ĉiumonate je la unua ven- 
dredo aŭ en alia taŭga tago, celebru la sankt- 
an oferon je la honoro de la Plej Sankta 
Koro por la internacia paco. Tio estos pa- 
rolata el la koro de ĉiuj katolikoj kaj pli- 
profundigos pensojn de la paco kaj pacde- 
ziron en plej vastaj rondoj, se de la predik- 
ejo oni aŭdos regule, ke okazos solena sankta 
meso por la paco. Gar ankaŭ en aliaj landoj 
ekzistas simila kutimo, ni esperas, ke tiu 
praktiko helpos, por plifortigi la spiritan lig- 
ilon inter ĉiuj katolikoj de la terglobo. »

Ni aldonu, ke en kelkaj urboj, tiel en Ber- 
lin, Essen kaj Koln tiuj mesoj okazas kun 
speciala invito al Ia eksterlandaj katolikoj 
troviĝantaj en la urbo. Kaj ofte ili kune 1 i- 
cevas la sanktan koinunion, germanoj, franc- 
oj, poloj kaj inultaj aliaj...

Post la Kongreso 
de la Katolika Paca Ligo

La Paca Ligo de Germanaj Katolikoj mal- 
fermis en sia gazeto Friedenskampfer (Paca 
Batalanto) diskutadon pri la germana-franca 
interkomprenigo, kiu estos tute honesta kaj 
malkaŝa. La unuan artikolon enhavis la no- 
vembra numero. Gin verkis S-ro Louis Le 
Fur, profesoro pri internacia juro en Parizo.

La episkopoj
pri la novaj prusaj leĝodekretoj

La ekonomia mizero estas grandega en 
Germanujo kaj devigas la registarojn, regi 
per drakonaj dekretoj, kiuj ŝparas je ĉiuj 
eblaj punktoj. Tio estas bona kaj necesa, ta- 
men kelkaj dekretoj, kvankam oni povas ilin 
kontpreni kaj motivi pro la eksterordinara 
mizero, estas danĝeraj difektigoj de la plej 
bona germana estonteco. Antaŭ jaroj fam- 
konata homo diris : « En la malmola ger- 
mana vintro estas unu espero, unu floreto: 
la germana junularo ». Kaj ĝin oni atakis 
per la novaj prusaj leĝodekretoj, kitij eks- 
igas milojn da junaj geinstruistoj. Post la 
revolucio oni faris grandegajn klopodojn por 
pli bona kaj pli tnoderna pedagogio, oni el- 
spezis grandegajn sumojn por tiu celo, kaj 
nun oni eljetas el la lernejoj tiujn geinstru- 
istojn, kiujn oni je tiel altaj kostoj edukis 
kaj preparis ! Tio estas granda danĝero. La

« Religi-asocioj, kiuj ankoraŭ staras ekster 
la mondunuiĝo », estas en si neebla, ĉar ĝi 
ne kontentigas la individuecon de la Katolika 
Eklezio.

A1 la argumentoj de Prof. D-ro Schreiber 
definitive kaj decide konsentis ankaŭ la 
prezidanto de la Itala federacio de ligo de 
nacioj, Ministro Gianini, kiu prefere akcentis, 
ke la Katolika Eklezio tute el si mem trovis 
sian pozicion sur la bazo de siaj principoj. 
Lord Dickinson siaflanke volonte akceptis 
la argumentojn de ambaŭ antaŭparolintoj, 
dankis por la ricevita klarigo kaj akcentis, 
ke li tute ne intencis, iumaniere per sia 
propono sin miksi en la formon de la inter- 
nacia efikeco de la Katolika Eklezio. — La 
rezolucio estas analogie modifita kaj unu- 
animc akceptita. Ĉar ĝi substrekas la grand- 
an signifon de la moralaj fortoj ĉe la mal- 
armado, ĝi havas epokan signifon.

Jos. Lintl, presbitero.

plej malbona afero ja ne estas, ke Ia geins- 
truistoj devos inalsati kaj suferi — tion ja 
devas ankaŭ milionoj da aliaj homoj, — an- 
kaŭ ne, ke ili facile fariĝos la intelektulaj 
metiistoj de la ekstremaj bolŝevistaj kaj na- 
ciistaj organizaĵoj (kvankam ankaŭ tio estas 
grava danĝero), sed ke la infanoj nun estas 
sen junaj instruistoj. Ekzistas urboj, kie ĉiuj 
geinstruistoj estas pli ol ^S-jaraj !

La episkopa konferenco de Fulda pripa- 
rolis tiujn gravajn danĝerojn, kompreneble 
en tre prudenta maniero. Ĝi esprimis spe- 
ciale siajn zorgojn pri tio, ke fermiĝos multaj 
lernejoj kaj ke eble multaj katolikaj infanoj 
ne plu havos eblecon, viziti katolikan lern- 
ejon. Gravajn zorgojn ankaŭ faras al la epis- 
koparo la sorto de la junaj instruistoj. Gi 
direktis tiucelan leteron al la prusa regist- 
aro.

I Kardinalo Schulte 60-jara
La Kardinalo-Ĉefepiskopo de Koln, Joseph 

Schulte, antaŭ nelonge fariĝis 60-jara. Li an-

Kardinalo Schultb, 
ĉefepiskopo de Koln.

kaŭ estas gvidanto de la eksterlanda pastr- 
umado de germanaj katolikoj en okcidentaj 
landoj. Ni publikigas lian portreton.

Kontraŭ la bolŝevista danĝero
Kiel katolika centrejo por informado pri 

la bolŝevismo kaj organizado de batalo kon- 
traŭ ĝi la ekiskJRpoj decidis akcepti la Po- 
polan Unuiĝon (Volksverein). La sekretari- 
ejon gvidas rilate al la bolŝevismo Pastro 
D-ro K. Algermissen en M.- Gladbach. En Ber- 
lin ekzistas speciala filia oficejo kun propra 
rusa tradukisto. Adreso : Berlin SW 48, Wil- 
helmstr, 37-2. En la Festo de la Reĝeco de 
Kristo oni predikis en ĉiuj preĝejoj laŭ epis- 
kopa dekreto pri la bolŝevismo.

Ankaŭ la Konstanta Internacia Oficejo de 
la Katolikaj Ĵurnalistoj, kiu troviĝas en Koln, 
nun havas specialan sekcion pri la bolŝe- 
vismo.

« Catholica »,
gazeto por teologiaj kontroverzoj

Ĵus aperis la unua numero de nova revuo, 
eldonata de Pastro Robert Grosch kaj Pastro 
Max ten Hompel. Catholica volas servi al 
la diskutado inter katolikoj kaj protestantoj, 
ĝi ne volas polemiki, sed ankaŭ ne « inter- 
pacigi » tion, kio ne estas interpacigebla. 
Montri Katolikismon, kia ĝi estas, kaj kom- 
preni Protestantismon, kia ĝi estas, tia estas 
la volo de la eldonantoj. Prave diras Robert 
Grosch : « Ni ne rajtas trompi nin pri tio, 
ke la politikaj kaj socialaj aferoj ja estas 
hodiaŭ la montrejoj por la mizero de la 
tempo, sed ke tamen, kiel la plej bonaj, kiuj 
tie bataladas, ekkonas, ĉiuj problemoj, pri 
kiuj temas, fine malsupreniras en la teolo- 
gion ; ĉar la mondo, en kiu kaj p r i kiu ho- 
diaii kiel ĉiam bataladas, estas la kreitajo 
pekofalinta kaj savita. Kiel Augustinus en 
sia epoko dogme argumentis kontraŭ tiuj, 
kiuj estis disigitaj de la Catholica, tiel an- 
kaŭ ni volas fari — sen iluzio, sed ne sen 

La gazeto estas eldonata en la el-

« Katolika kaj protestanta »
Interesan kaj utilan libron verkis la fr.T" 

ciskano P. Heribert Holzapfel, O.F.M.: « Ka- 
tholisch und Protestantisch. Eine leiden- 
schaftslose Klarstellung (XIV 196 paĝoj, 
Freiburg 1931, llerder, broŝ. 3.- RM, tolbind. 
3.6o RM.) La libro donas objektivan raport- 
on pri la katolikaj kaj protestantaj doktrin- 
oj. Gi montas, kion la katoliko vere kredas, 
do senmiskomprenoj kaj troigoj ofte trovebl- 
aj ankaŭ en la katolika literaturo. La libro 
estas bona, « senpasia klarigo », ĝi meritas, 
esti multe legata.

Sankta Elisabeto
Tuta Germanujo festis en ĉi tiu jaro la 

700 jaran jubileon de sankta Elizabcto. La 
episkopa konferenco havis grandan solenon 
en Fulda kun meso celebrita de Kardinalo 
Bertram de Breslaŭ kaj prediko farita de 
Kaidinalo Faulhaber de Mŭnchen.

La plej bonaj katolikaj poetoj kaj verkist- 
oj verkis librojn pri sankta Elizabeto, la plej 
bonaj ŝajnas al mi tiuj de Leo Weismantel, 
Ida Friderike Coudenhove, Maria Maresch 
kaj Franz Johannes Weinrich,

Pacifista Edukado
Gravan specialan numeron pri « Pacifista 

Edukado », kunmetitau de la Okcidentger- 
mana Instruista Komitato en la Katolika 
Paca Ligo eidonis en novembo 193l la Ber- 
lina gazeto Vom frohen Leben (Pri ĝo>a viv- 
aao/. La numero, kiu estas 44-paga, estas 
redaktita de Pastro Prof. D-ro Rŭther en 
Brilon. Paca eduko en la familio, en la po- 
pola lernejo, en pli altaj lernejoj, universi- 
tato, katolikaj junularaj unuiĝoj, ktp., ĉio 
estas detale pritraktita.

« Nacio kaj nacioj en la regno de D io»
Tia estas la temo de speciala kongreso de 

la Katolika Akademiana Asocio (Kath. Aka- 
deinikerverband) en Gleiwitz. Oni diskutis 
pri la problemo de naciaj kaj lingvaj mal- 
plimultoj, pri pastra prizorgo de tiaj mal- 
plimultoj, ktp.

Unuiĝo Sankta-Karlo-Borom ea

La « Borromausverein » okazigis sukcesan 
kurson en sia centrejo en Bonn, 354 part°’ 
prenintoj venis el tuta Germanujo kaj eĉ 
kelkaj el aliaj landoj, kaj kelkaj el la piej 
bonaj katolikaj gvidantoj prelegis. La unu- 
iĝo laboras por la disvastigo de katolikaj 
libroj. ĉ i  organizas lubibliotekojn kaj don- 
acas al ĉiuj siaj membroj unu libron po jaro. 
Nun ekzistas 5.525 katolikaj popolbibliotekoj, 
ili posedas 4,200.000 librojn kaj ricevas ĉiu- 
jare 300.000 novajn volumojn. 10 milionoj 
da libroj estas ĉiujare ludonataj. La buĝeto 
estas pli alta ol 2 milionoj da markoj, la 
unuiĝo posedas 14.000 sekretariojn kaj ge- 
helpantojn. 67 % de la katolikaj parohoj est- 
as servataj, kaj 1, 4 — 2, 4%  de la katolikoi 
uzas ĝiajn instituciojn. Plej bone !a unuiĝo 
estas evoluinta en Okcidenta Germanujo, 
speciale en Vestfalio.

Katolika Virina Ligo
La 16-19 oktobro okazis en Breslau la kon- 

greso de la Katolika Germana Virina Ligo. 
Oni priparolis ekonomiajn problemojn.

Por la misioj
Alois Fŭrst zu Lowenstein, prezidanto de 

la Germana Katolika Komitato (konstanta 
komitato por la Katolikaj Kongresoj) pu- 
blikigas artikolon pri la graveco de la misioj, 
ankaŭ en la nuna tempo. Li kontraŭparolas 
tiujn, kiuj pensas, ke en tia tempo de la 
mizero, kian ni nun travivas, oni nur zorgu 
pri la enlandaj katolikoj. Se oni volas esti 
katolika, oni ne rajtas nur pensi pri si mem 
kaj sia lando, sed oni devas helpi en la tut- 
monda agado de la Regno de Kristo...
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